
 

 

Znak sprawy: 07/ZP/2021/Z Pilchowice, 2021-05-24 

«@p_zap#nazwa» 

«@p_zap#ulica» «@p_zap#dom»  

«@p_zap#lokal» 

«@p_zap#kod» «@p_zap#miasto» 
……………………………………………………. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

zwane dalej (Zaproszeniem) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31  

44-145 Pilchowice 

 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na: 

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), na podstawie zawartego w niej 

przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych. 

 

 

 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się     za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344). 
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Szpital Chorób Płuc  im Św. Józefa w Pilchowicach 

 ul. Dworcowa 31  

 44-145 Pilchowice 

 Tel.: 32 331-99-01 

 Adres poczty elektronicznej: szpital@szpital-pilchowice.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.szpital-pilchowice.pl. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w 

Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach 

1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Część nr: Opis: 

1 Temat: Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza - odcinek 

korytarza pomiędzy drzwiami pożarowymi środkowymi a klatką schodową 

od strony kaplicy w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach 

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 - Roboty remontowe i 

renowacyjne  

Opis: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na 

wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna załączona do 

zaproszenia 

2 Temat: Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w 

pomieszczeniu 18a/04  

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 - Roboty remontowe i 

renowacyjne  

Opis: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na 

wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna załączona do 

zaproszenia 

1.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

1.4. Miejsce realizacji: 

Budynek główny szpitala w Pilchowicach – dla zadania częściowego: 1, 2 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 

do 31.08.2021 – dla zadania częściowego: 1,  

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2, 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Zamawiający nie określa warunków udziału w zapytaniu ofertowym. 

DOKUMENTY WYMAGANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 
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Wzór oferty na roboty budowlane 

Kosztorys ofertowy 

Pełnomocnictwo jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę 

według treści postanowień niniejszego Zaproszenia. 

1.6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

1.7. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, 

albo drogą elektroniczną (oferta sporządzona w postaci papierowej i opatrzona podpisem, a 

następnie zeskanowana)  na adres e-mail przetargi@szpital-pilchowice.pl    

KONTAKT Z WYKONAWCĄ 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

  Tomasz Wasilewicz - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. (32) 331 99 65 

 e-mail szpital@szpital-pilchowice.pl 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat 

Szpitala w Pilchowicach, albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@szpital-

pilchowice.pl    w terminie do dnia 2021-06-02 do godz. 10:00. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.8. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. 

UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę 

będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

1.9. Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Chorób Płuc  im Św. Józefa w 

Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 , 44-145 Pilchowice. 

Tel.: 32 331-99-01, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Agnieszka Domagała, za pośrednictwem telefonu 

32 3319941 lub adresu e-mail: ido@szpital-pilchowice.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów 

poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach – znak sprawy: 07/ZP/2021/Z oraz w 

celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 

1 ustawy Pzp; 
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5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 

1.10. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 

związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. 

1.11. Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich 

wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 

prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich 

zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania 

przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 

Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), 

nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 

postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
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Załączniki : 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór oferty na roboty budowlane 

2 Wzór umowy na roboty budowlane 

3 Dokumentacja techniczna 

 

 

 

Dyrektor Szpitala 

 

Joanna Niestrój Ostrowska 


